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STAVEBNÍM KAMENEM SPORTU JSOU SVAZY
Milí sportovní přátelé,

AKTIVITY PŘEDSEDY

financování
sportu
a jeho postavení ve
společnosti
zlepšíme
společně pouze tehdy,
budeme-li
jednotní
a konzistentní.

Na jednání s premiérem ČR Bohuslavem
Sobotkou Jiří Kejval hovořil o přípravě
Národních olympijských center a možnostech
jejich financování ze strany státu.

Musíme si uvědomit, co je nejdůležitější a to
dlouhodobě prosazovat. Při jednání se státem
musíme stále opakovat naše požadavky
a oddělit hlavní proud od sportovních lobbistů.
Jedině jasná vize nás posune dál.
Proto iniciuji jednání s předsedy a vedením
jednotlivých svazů. Připravili jsme 11
základních bodů (tzv. Dohodu o společném
postupu se svazy), které jsou předpokladem
zásadního zlepšení podmínek vrcholového
sportu a také sportu pro všechny.
Český olympijský výbor bude společně
se svazy tyto body prosazovat. Následně se
bude ČOV sportovnímu prostředí zodpovídat.
Základem všeho je průhledné financování a co
nejkratší cesta peněz z MŠMT ke sportovcům.
Prostředky musí rozdělovat přímo sportovní
svazy, nikoliv olympijský výbor nebo snad
uměle vytvořené střešní organizace z dob
hluboké totality. Svazy jsou základním
stavebním kamenem sportu.
Zájem celku je svatý. Pokud se na těchto
principech shodneme, společně vyvineme na
politiky efektivní tlak a sport se stane
respektovaným partnerem státu. Funguje to tak
ve vyspělých evropských zemích.
Jsem přesvědčen, že většina z Vás si to
uvědomuje.
Váš Jiří Kejval
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Jiří Kejval a předseda Komise zahraničních
vztahů Roman Kumpošt se zúčastnili valného
shromáždění Asociace národních olympijských
výborů (ANOC), na který se do Bangkoku sjeli
zástupci 203 z 204 olympijských výborů. Mezi
hlavní témata zasedání patřily organizace
olympijských her nebo akce pro mládež typu
YOG či EYOF.
Jiří Kejval vystoupil s prezentací shrnující
letošní Olympijský park Soči – Letná, který
zaujal i předsedu MOV Thomase Bacha:
„Budoucí směřování národních olympijských
výborů vidím přesně v takových aktivitách, jaké
nastínili Češi.“ O vývoji projektů jako byl právě
Olympijský park Kejval s Kumpoštem jednali
i s šejkem Ahmadem Al-Fahadem AlSabahem, předsedou ANOC, a Patrickem
Hickeym,
prezidentem
Evropských
olympijských výborů (EOC). S ním projednávali
možnost nadnárodní spolupráce u podobných
projektů a uspořádání valného shromáždění
EOC v příštím roce v České republice.
Na konferenci u příležitosti oslav 120 let
olympijského hnutí (více níže) Jiří Kejval mluvil
o zaměření sportovního prostředí na
neprofesionální sport a přelomové strategii
určující budoucí vývoj olympijského hnutí
„Agenda 2020“, která bude členům VV MOV
předložena ke schválení začátkem prosince
v Monaku. Hosty konference přivítal pražský
radní Lukáš Manhart.
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přístupných sportovišť na území hlavního
města Prahy.
SPORTOVNÍ DIPLOMACIE
Zasedání Evropských olympijských výborů
v Praze, Baku 2015 finišuje
Jiří Kejval a generální ředitel Německého
olympijského výboru Michael Vesper v Praze
podepsali
memorandum
o
spolupráci.
Předmětem dohody je kromě výměny
zkušeností také součinnost při projektech
podporujících sportování mládeže nebo
vzdělávání trenérů. Schůzky se zúčastnili také
předseda Komise zahraničních vztahů ČOV
Roman Kumpošt a generální sekretář ČOV
Petr Graclík.
Jiří Kejval navštívil v Bratislavě Slovenský
olympijský výbor, kde jednal o strategii příprav
pro nadcházející velké mezinárodní akce
vrcholící olympijskými hrami v roce 2016. ČR
zastupovali také Petr Graclík, Roman
Kumpošt a sportovní ředitel ČOV Martin
Doktor. Hlavními tématy v souvislosti
s
historicky
prvními
jihoamerickými
olympijskými hrami v roce 2016 v Rio de Janeiru
jsou ubytování a bezpečnost výpravy i
tréninkové pobyty. Oba výbory zvažují zřízení
národního domu přímo v dějišti her.
Během setkání s předsedkyní Komise
sportovců MOV Claudií Bokel Jiří Kejval
detailně probral vzdělávací program Duální
kariéra (více níže) a také podporu zařazení
českých sportovců do mezinárodních struktur.
Jiří Kejval a rektoři pražských vysokých škol
v Karolinu podepsali memorandum o
vzájemné spolupráci. Cílem dohody, kterou
spolu s ČOV přislíbilo naplňovat všech osm
veřejných univerzit sídlících v české metropoli,
je
krom
jiného
dlouhodobý
rozvoj
vysokoškolského sportu a výchovy ke
vzdělávání a zdraví, propagace aktivního
životního stylu nebo podpora realizace veřejně
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Praha bude v prosinci 2015 hostit valnou
hromadu Evropských olympijských výborů
(EOC). Úspěšnou kandidaturu potvrdil EOC na
zasedání v ázerbajdžánském Baku, kde se
příští rok odehrají premiérové evropské hry. ČR
zastupovali Petr Graclík, Martin Doktor
a Roman Kumpošt.
Roman Kumpošt se zúčastnil jednání Komise
pro marketing, sportovní ředitel Martin Doktor
se sešel s členy Komise pro olympijské hry.
Zasedání konstatovalo, že vesnice pro EH
v Baku 2015 je připravena, výstavba sportovišť
nenabírá zpoždění. Hosté se dozvěděli o stavu
příprav dalších plánovaných olympijských akcí
až do roku 2018.
Historický okamžik: OSN uznala nezávislost
sportu a olympijského hnutí

Organizace spojených národů uznala autonomii
sportu a Mezinárodního olympijského výboru.
Prezident MOV Thomas Bach označil rezoluci
za historický mezník ve vztahu sportu a politiky.
„Vynikající vztahy mezi OSN a MOV mohou
sloužit jako příklad pro národní olympijského
výbory a národní vlády. Jejich vztah musí vždy
být takový, aby sport zůstal politicky neutrální,“
prohlásil Bach.
Rezoluce ke stažení – česky, anglicky.
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Praha
Evropským
hlavním městem sportu
Při tradičním slavnostním
večeru v Evropském
parlamentu pořádaném
19. listopadu organizací
ACES (European Capitals and Cities of Sport
Federation)
byla
oficiálně
představena
Evropská hlavní města sportu pro období 2016–
2018. Praha se stala držitelkou tohoto
prestižního titulu pro olympijský rok 2016.
Kromě Prahy si pro ocenění přijeli i zástupci
města Most, které získalo titul v kategorii
„Evropská města sportu“ pro rok 2015. ČOV
zastupovaly předsedkyně Komise sportu žen
Naďa Knorre a zástupkyně ČOV v Evropské
kanceláři Evropských olympijských výborů
Jana Janotová.
Další informace z evropské kanceláře.
FINANCOVÁNÍ SPORTU
Sportování mládeže podporují už všichni
provozovatelé loterií a kurzových sázek

Národní radou pro sport MŠMT. 90 procent
směřuje na svazy, 10 procent na podporu
projektů zejména neorganizovaného sportu
mládeže. V rámci tří letošních splátek již bylo
takto rozděleno téměř 290 milionů korun.
Další informace k odvodům z loterií včetně
rozpisu jednotlivých splátek najdete zde.
Sportovní marketing v Portoroži
Marketingový ředitel ČOV Marek Tesař se
v předposlední listopadový týden zúčastnil
mezinárodní
konference
věnované
sportovnímu marketingu a sponzoringu ve
slovinské Portoroži. „Získali jsme zajímavé
kontakty a nápady na aktivace v olympijském
prostředí.
Konference
byla
výbornou
platformou, jak ukázat marketérům, kteří
rozhodují o partnerství se sportem, že jejich
investice dává smysl. Pro svazy a kluby to byla
zase příležitost oslovit a zaujmout komerční
subjekty a získat tak víc peněz pro svůj sport.
Česká republika takovou akci bohužel nemá,
a to bychom rádi změnili,“ řekl Tesař.
ČESKO SPORTUJE
Olympijské hlídky se rozjely do škol
Počínaje 10. listopadem se do všech krajů ČR
rozjely Olympijské hlídky podzimní části Sazka
Olympijského víceboje.

ČOV uzavřel rámcovou smlouvu s loterijní
společnosti Slot Group, čím završil roční
jednání s provozovateli loterií a kurzových
sázek, kteří mohou v souladu s legislativou část
svých
odvodů
směřovat
na
podporu
mládežnického sportu. Slot Group přislíbil
částku 1,7 až 2 milionu korun za rok 2014. ČOV
tak již podepsal smlouvu se všemi společnostmi
provozující v České republice loterie nebo
kurzové sázky. Finance od provozovatelů
loterijních
a
kurzových
sázek
ČOV
transparentně dělí mezi sportovní svazy dle
pravidel schválených VV ČOV a projednaných
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Vůbec první zastávkou byla Vysočina. Do ZŠ
v Košeticích přijeli vodní slalomář Vavřinec
Hradilek
s
dvojnásobným
olympijským
medailistou Oldřichem Svojanovským.
Podpisy a fotografie s olympioniky ulovili i žáci
ze základní školy Lodhéřov a pak děti
v pelhřimovské škole Na Pražské.
Olympijské hlídky se v průběhu listopadu
a prosince vydají přinejmenším jednou do
všech krajů, s dětmi si vedle Vavřince Hradilka
zasportují také Denisa Rosolová, Tomáš
Verner, Mirka Knapková, Jiří Prskavec,
Markéta Sluková a Kristýna Kolocová.
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Školáci se setkají s úspěšnými sportovci
minulosti z Českého klubu olympioniků.

projektu a olympijská vítězka v běhu na lyžích
Kateřina Neumannová.
Patnáct vrcholových sportovců, mezi nimiž
nechyběli
olympijská
vítězka
kajakářka
Štěpánka Hilgertová, dvojnásobný mistr světa
ve skikrosu Tomáš Kraus či mistr Evropy
v krasobruslení Tomáš Verner, zasedlo do
„školních lavic“ při úvodním pražském
workshopu. Program vedli profesionálové
z mezinárodní personální společnosti Adecco
a účastnila se ho i členka MOV Claudia
Bokelová. „Soustředili jsme se na ryze
praktické věci. Od psaní životopisů, trénování
pohovorů, zkoušku našich dovedností či
networkingu. Bylo toho opravdu dost,“ prozradil
předseda Komise sportovců ČOV a nejlepší
český badmintonista Petr Koukal.

Do projektu je zapojeno přes tisíc škol. Více.
PROGRAM DUÁLNÍ KARIÉRA
Vrcholoví sportovci se vracejí do školních
lavic

„Reprezentanti nám dělají ve světě reklamu,
jsou vzory pro mládeže a my na ně nesmíme po
skončení profesionální kariéry zapomenout.
Lidé si často myslí, že vrcholoví sportovci jsou
zabezpečeni na celý život. To platí ale jen pro
pár vyvolených,“ říká předseda ČOV Jiří
Kejval.
Na přípravě projektu se podílejí Český
olympijský výbor, Adecco a KPMG Česká
republika.
Více
informací
najdete
www.olympic.cz/dualnikariera.

na

webu

EVROPSKÉ HRY NA DIGI SPORT

Český olympijský výbor připravil pro vrcholové
sportovce program komplexní podpory po
ukončení aktivní kariéry. V roce 2015 ho otevře
pro sportovní svazy, olympijské i neolympijské.
Program Duální kariéra je založen na třech
pilířích. „Je to vzdělávání, poradenství a přímé
umisťování na trhu práce. Sportovci jsou zvyklí
pracovat a chtějí vyhrávat. To je pro každého
zaměstnavate velmi atraktivní,“ říká manažerka
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Na území České
a Slovenské republiky
odvysílá Evropské hry
v Baku televize DIGI
Sport, a to na čtyřech
kanálech.
Fanouškům přinese
nejméně 500 hodin
přímých přenosů a souhrnného zpravodajství
z každého dne soutěží.
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DIGI Sport je v ČR dostupná pro 330 tisíc
domácností a necelých 800 tisíc diváků. O
vysílacích právech na denní souhrny jedná
i Česká televize.
RIO 2016
Dny otevřených dveří pro olympijské výbory
Generální sekretář ČOV Petr Graclík
a sportovní ředitel Martin Doktor se na konci
října zúčastnili dvoudenní návštěvy pátých tzv.
Open Days pro národní olympijské výbory
v budoucím dějišti her v Rio de Janeiru. Dva
roky před Hrami XXXI. olympiády největší
otazníky visí nad dopravou a obecně pohybem
v tomto velkoměstě.

najdete na intranetu pořadatelů. Sportovní úsek
připraví informace pro sportovní svazy
a představí je na společném jednání.
V případě zájmu o detailní prezentaci
pořadatelů včetně představení městských zón
určených
pro
sportoviště
pište
na
info@olympic.cz.
Olympijská stipendia pro Rio
čtrnácti českým sportovcům

udělena

Co se příprav týče, mohou být olympijské
výbory i sportovci klidní. „Nebojím se, že by
pořadatelé přípravy nestihli. V době her se bude
využívat 46 procent již existujících sportovišť,
dalších 30 procent se staví a zbytku poslouží
dočasná sportoviště,“ shrnul Petr Graclík. I
v otázce bezpečnosti panuje shoda, že
organizační výbor nic nepodcení, bezpečnost
bude na prvním místě.
Součástí návštěvy Brazílie byla také návštěva
sportovišť v námořní vojenské základně
v Angra dos Reis, která by mohla poskytnout
českým sportovcům zázemí pro přípravné
kempy v dosahu dějiště her. Ve vzdálenosti
přibližně 130 km od Ria základna nabízí stejné
klimatické podmínky jako Rio a k dispozici jsou
plavecký bazén, hala pro volejbal a basketbal
i atletický ovál. Místní samospráva plánuje
investovat do rekonstrukce této infrastruktury.
Zástupci ČOV dostali i další nabídky k využití
sportovních areálů. Všichni poskytovatelé jsou
doporučeni přímo organizátorem a jejich
nabídky s popisem infrastruktury a zázemí
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Čtrnáct olympijských nadějí pro olympijské hry
v Riu začalo čerpat tzv. stipendia od
Mezinárodního olympijského výboru na
sportovní přípravu. Příspěvek ve výši 600
dolarů měsíčně obdrží například atleti Pavel
Maslák (na snímku) a Anežka Drahotová,
kanoista Martin Fuksa a vodní slalomář Jiří
Prskavec, plavkyně Simona Baumrtová či
judista Lukáš Krpálek. Stipendium pomůže
také zápasnici Adéle Hanzlíčkové nebo
gymnastovi Danielu Radovesnickému.
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Sportovce vybral expertní tým Českého
olympijského výboru na základě návrhu
jednotlivých svazů.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE
Seminář ke sto dvaceti letům moderního
olympijského hnutí

své přednášce
olympijských her.

věnoval

právě

smyslu

Vladimír Drbohlav z České televize se věnoval
rostoucí úloze televizního vysílání. Zaujala také
témata o účasti žen a dobrovolníků či o vývoji
sportovního programu na olympijských hrách.
Stranou nezůstaly ani složky českého
olympijského hnutí, jako jsou Český klub fair
play nebo Český klub olympioniků. Většina
přednášejících
přitom
akcentovala
humanistické poslání novodobých olympijských
her a potřebu chránit je před přílišnou
komercionalizací.
Svůj příspěvek přednesli i bývalý předseda
ČOV Milan Jirásek, předsedkyně klubu fair
play Květa Pecková či člen předsednictva
Českého klubu olympioniků Karel Engel.

Akademická sekce České olympijské akademie
uspořádala v rezidenci primátora hlavního
města Prahy 23. října 2014 seminář ke 120.
výročí existence novodobého olympijského
hnutí.

Kompletní program konference najdete zde.
ČOV zároveň připravuje sborník.
Padesát let od OH v Tokiu a Innsbrucku

Po
úvodu
Jiřího
Kejvala
přiblížili
místopředseda ČOV František Kolář a historik
Marek Waic historii mezinárodního a českého
olympijského hnutí, František Seman ze
Slovenské olympijské akademie představil podíl
Slováků.
Další příspěvky se věnovaly například úloze
Mezinárodního
olympijského
výboru
či
Asociace národních olympijských výborů,
Olympijským hrám mládeže či jejich české
variantě – Olympiádě dětí a mládeže, filosofii
a smyslu olympijských her či olympijské
výchově.
„Naším záměrem bylo připomenutí různých
oblastí
vztahujících
se
neodmyslitelně
k olympijskému hnutí a hrám. Olympismus
přesahuje oblast sportu, který stále mnozí
chápou převážně jako fyzickou aktivitu, jako
zábavu. Záběr olympijského hnutí je ale
mnohem širší,“ řekl Josef Dovalil, který se ve
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Před padesáti lety, v roce 1964, získalo
Československo na olympijských hrách v Tokiu
a Innsbrucku dohromady 15 medailí.
V Rakousku českoslovenští hokejisté vybojovali
bronz,
nejúspěšnější
sportovkyní
byla
v Japonsku se třemi zlatými z individuálních
disciplín gymnastka Věra Čáslavská.
Po půl století si jejich výkony připomene ČOV
na slavnostní akci konané v Senátu ČR.

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
8/2014, listopad 2014
Oběžník Českého olympijského výboru
www.olympic.cz, press@olympic.cz

Záznam odvysílá program ČT Sport v neděli
7. prosince ve 12:30 hodin.
ČESKÝ KLUB FAIR PLAY
Český klub fair play každoročně oceňuje činy,
které splňují požadavek čestného sportovního
chování. Klub vyzívá a prosí veřejnost
o zasílání tipů za letošní rok na adresu
fairplay@olympic.cz.
Evropa ocenila české horolezce
V rámci pražských oslav 120 let olympijského
hnutí převzal horolezec Antonín Bělík diplom
Evropského hnutí fair play, druhé nejvyššího
ocenění udělovaného za sportovní chování na
starém kontinentu. Bělík a jeho kolega Vít
Auermüller loni vzdali výstup na pákistánskou
horu Broad Peak, aby zachránili život
tchajwanskému kolegovi, který se zřítil přes
několik trhlin a zůstal ležet daleko od výstupové
trasy.
Evropský kongres fair play
Lotyšská Riga, město kultury 2014, hostila
jubilejní 20. evropský kongres fair play „Fair
play jako most mezi sportem a kulturou“.
Kongres vtáhl do děje i úspěšné sportovce
Lotyšska. Českou republiku zastupovaly
předsedkyně klubu fairplay Květa Pecková
a členka předsednictva klubu Lenka Kovářová,
která před plénem prezentovala spolupráci
klubu s časopisem Čtyřlístek.
ČESKÝ KLUB PARALYMPIKŮ
MPV ukončil registrace dobrovolníku pro
Rio
Mezinárodní paralympijský
výbor ukončil 15. listopadu
nábor dobrovolníků pro hry
v Riu 2016. Cílem je vybrat
pro
paralympijské
hry
sedmdesát tisíc dobrovolníků, kteří pomohou
zajistit hladký průběh paralympiády, včetně
asistentů národních paralympijských výborů.
Nyní začnou pohovory, výběr v průběhu roku
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2015 a následně intenzivní školení (včetně
jazykových kurzů). Potenciální asistenci
národních paralympijských výborů se zúčastní
semináře vedoucích výprav v září 2015.
KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
Seminář EU a sport
Odborná konference pro zástupce sportovních
svazů svolaná šéfem Komise zahraničních
vztahů
ČOV
Romanem
Kumpoštem
představila možnosti financování projektů
z programů EU a zároveň prioritní oblasti
evropského sportu.
Jsou jimi na prvním místě integrace a dále
hospodářský a společenský rozměr sportu.
Největší zájem byl o tematiku financování
sportu. Až do letošního roku neexistoval v EU
specializovaný program jeho podpory.
Nově je EU v kapitole Sport v rámci dotačního
programu Erasmus+ připravena do roku 2020
vyčlenit 266 milionů euro, přičemž pro letošek je
roční alokace 16,6 milionů a bude se meziročně
navyšovat až na 38 milionů ročně.
O finanční prostředky v rámci programu
Erasmus+ může požádat jakýkoliv veřejný nebo
soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy, mládeže a sportu.
Prezentace Romana
Kumpošta, Jany
Janotové, Petra Spilky, Jana Boháče,
Kateřiny Neumannové a Miroslava Zítka jsou
k dispozici ke stažení:


Legislativa a kompetence



Financování sportu



Prioritní oblasti EU v oblasti sportu



EOC EU Office a role ČOV v Bruselu



Teorie v praxi – zkušenosti ČASPV



Program Dual Carreer
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UNIE
PROFESIONÁLNÍCH
VĚDECKO-METODICKÁ SEKCE

TRENÉRŮ

Konference pro trenéry Mosty 2014 – Gérard
Houllier v Praze!

KOMISE SPORTU ŽEN
Naďa Knorre místopředsedkyní WSI
Do poloviny roku 2018 bude mít Česká
republika zastoupení v mezinárodní organizaci
hájící zájmy dívek a žen ve sportovním
prostředí Women Sport International, jejíž
místopředsedkyní byla zvolena Naďa Knorre.
Předsedkyně české Komise sportu žen bude
pracovat po boku prezidentky Ani Chroni,
uznávané
řecké
profesorky
sportovní
psychologie. Naďa Knorre bude funkci zastávat
od 1. prosince 2014 do června 2018.
Rovnost ve sportovním prostředí

V Centru pohybové medicíny na Pražském
Chodově proběhne 1. prosince druhá
mezinárodní konference MOSTY 2014.
Hlavními řečníky budou fotbalový trenér Gérard
Houllier, rakouský volejbalový trenér Simon
Nausch a jeho svěřenkyně Kristýna Kolocová
a Markéta Sluková, které jsou mezi nejlepšími
třemi beachvolejbalovými páry na světě.
Přihlášky posílejte na emailovou adresu
plachy@olympic.cz. Do mailu napište,
z kterého jste sportu, a jakou máte trenérskou
licenci. Pro členy Unie profesionálních trenérů
je vstup zdarma. Podrobný program semináře
najdete zde.
Jednání Rady UPT
Unie profesionálních trenérů uspořádala
v rámci pravidelného jednání Rady UPT
premiérové setkání s kontaktními osobami
zastupujícími jednotlivé členské svazy. Na
programu byly kromě akviziční tématiky
i informace související s pořádáním dalšího
ročníku ankety Trenér roku a o podmínkách
vstupu laureátů do Síně slávy UPT.
V součinnosti s Vědecko-metodickou sekcí
České olympijské akademie pak byli přítomní
podrobně seznámeni s možnostmi vydávání
odborné svazové literatury prostřednictvím
jednotlivých edicí VMS.
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Mají ženy ve sportu stejné postavení jako muži?
Je homofobie ve sportu rozšířeným jevem?
A proč je sport maskulinní? Komise sportu žen
ČOV pořádala v pražském hotelu Marriot
odborný seminář, během něhož hledali
odpovědi na tyto otázky zástupci a zástupkyně
akademické obce, poslanecké sněmovny,
odborných organizací a sportovních svazů.
Dorazily i známe sportovkyně Květa Pecková,
Štěpánka Hilgertová, Olga Šípková anebo
Soňa Bernardová.
Prezentace jsou ke stažení na internetu:


Zastoupení žen ve sportu



EU a rovnost žen a mužů ve sportu



Homofobie ve sportu

KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Seminář Sport a tištěná média
Komise připravuje ve spolupráci s mediální
skupinou Mafra seminář Sport a tištěná média
pro zástupce sportovních svazů. Akce
proběhne v 3. prosince v kině Cinema City Nový
Smíchov v Praze.
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Otevření terapeutické zahrady v Motole

Vystoupí přední čeští novináři a odborníci na
danou oblast. Konference navazuje na
semináře Sport a televizní vysílání a Sport
a digitální média. Pozvánku stahujte zde.
Němečtí studenti v Praze
V sobotu 15. listopadu sídlo ČOV navštívila
skupina osmnácti německých studentů, kteří se
v Salzgitteru věnují studiu sportovního
marketingu.
Nejvíce se zajímali o agendu a zodpovědnosti
ČOV, aktuální projekty pro veřejnost a roli
sociálních sítí v komunikačním mixu. V debatě
padly také otázky týkající se finančního zajištění
sportovců po konci aktivní kariéry anebo
premiérových Evropských her v Baku.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE
Na tréninku tenisových hvězd
Těsně před tím, než české tenistky vyšly vstříc
dalšímu titulu ve Fed Cupu, zúčastnily se děti
podpořené Českou olympijskou nadací jejich
tréninku v pražské O2 aréně. Nahlédly tak
pod pokličku tvrdé přípravy, která nakonec
vedla k českým oslavám už třetího triumfu
v posledních čtyřech letech v největší
mezinárodní týmové soutěži v ženském
světovém sportu.
Mladí sportovci od
6 do 18 let, kteří
mohou
žádat
o finanční podporu
Českou olympijskou
nadaci, zblízka sledovali trénink Lucie Šafářové
a Petry Kvitové. Dvojnásobná wimbledonská
šampionka se dětem osobně věnovala,
rozdávala podpisy a vyfotila se s nimi.
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Spolu s dalšími vzácnými hosty slavnostně
otevřeli kajakář Vavřinec Hradilek, moderní
pětibojař David Svoboda a paralympionik Jiří
Ježek novou terapeutickou zahradu, kterou
získala od Nadačního fondu Pink Bubble pro
dětské a dospívající pacienty Fakultní
nemocnice Motol. Malé děti mají na zahradě
k dispozici nenáročné herní prvky sloužící
k rozptýlení, protažení, kreativnímu tvoření
a uvolnění při dlouhodobé hospitalizaci.
Více na www.olympic.cz/nadace.
SOUTĚŽ SPORT AMATÉR FOTO
Český olympijský výbor společně s Rajče.net
vyhlásily 12. ročník fotografické soutěže
o nejlepší snímek se sportovní tematikou
SPORT AMATÉR FOTO 2014.
Zájemci
mohou
své
fotografie přihlašovat do
30. listopadu, vítězové
podle hlasování veřejnosti
i odborné poroty získají
v prosinci velmi zajímavé
ceny.
Do
soutěže
lze
na
www.rajce.idnes.cz/sportamaterfoto
přihlásit
nejvýše tři snímky se sportovní tematikou.
Fotografie ohodnotí od 1. do 15. prosince
veřejnost, nejlepší snímky vybere také odborná
porota. Nejpozději 19. prosince budou oceněny
tři nejlepší fotografie podle volby poroty
a vítězný snímek z hlasování veřejnosti.
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NEJBLIŽŠÍ AKCE
Listopad, prosinec – Soutěž Sport Amatér
Foto
26. 11. 2014 – Zasedání Výkonného výboru
ČOV (Praha, CPM).
28. 11. 2014 – 50 let od OH v Innsbrucku
a Tokiu (Praha, Senát)
29. 11. 2014 – Atletický kemp Jana Železného
pro Českou olympijskou nadaci (Praha,
Stromovka)
1. 12. 2014 – mezinárodní konference MOSTY
2014 (Praha, CPM)
3. 12. 2014 – Seminář Sport a tištěná média
(Praha, Nový Smíchov)
12. 12. 2014 – Setkání olympioniků-medailistů
(Praha, Masarykova kolej)

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
č. 8/2014, 26. listopadu 2014
Příspěvky
posílejte
na
press@olympic.cz
Šéfredaktor: Alexandr Kliment. Redakce: Petr
Souček, Zuzana Kalátová, Tomáš Houska
Fotografie © ČOV, Jiří Koliš, Václav Mudra,
UEFA.com a další autoři.
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